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ASSEMBLEA AFA 

Assitents: Andrea Ardèvol, Maria Goya, Sandra Miras, Alba Navalón, Estela Padilla, Lara Roman,  

Luisma Romero, Marina Rocabert, Pati Salarich,  Claudia Sust, ...  (19 participants en total) 

 

1. REGISTRE 

La secretària explica que poden enviar un correu electrònic a 

masmaria.assembleaafa@gmail.com per a poder registrar-se per a poder participar a la 

votació que es farà avui.  

 

2. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

Es va enviar per correu electrònic l’acta de la última assemblea que es va realitzar el 27 

d’octubre, es pregunta si hi ha alguna esmena. Al no haver cap esmena, l’acta de l’assemblea 

del 27/10/21 queda aprovada per unanimitat.  

 

3. MEMÒRIA ANUAL AFA 

La Maria presenta la memòria anual de les accions de l’AFA que ha elaborat la comissió de 

comunicació. El format de la memòria és nou, molt més atractiu i visual. On s’ha recollit punt 

per punt tot el que s’ha fet al llarg de tot aquest curs. Es presenta tot el que s’ha anat fent de 

manera trimestral. 

Trobareu la memòria en el següent enllaç: https://masmaria.cat/afa-memoria-anual/ 

 

4. VIDEO AFA 

La Maria explica que des de l’AFA s’ha creat un vídeo el qual es vol compartir i fer arribar a 

tothom, ja que l’AFA som tots i totes.  

L’equip AFA aquest curs s’ha plantejat tres objectius: 

- La comunicació, aquest curs s’ha canviat el format en la manera de fer arribar les 

comunicacions amb unes infografies.  

- La transparència, mostrant tot allò que fem. 

- Pertinença a l’AFA, ja que som tots i totes.  

Trobareu el vídeo en el següent enllaç: https://masmaria.cat/afa-som-tot-i-totes/ 
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5. TRESORERIA 

La Lara presenta el comptes de l’AFA, destaca la importància de que les famílies facin les 

aportacions anuals pagant la seva quota ja que cada cop hi ha més famílies que no paguen 

aquesta quota. 
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Cal destacar que aquest curs els ingressos de la quota AFA són uns 6000€, quan altres cursos 

eren de gairebé de 8000€.  L’Ajuntament de Cabrils no ens ha donat cap subvenció (1000-

1200€) , aquest curs no han donat a cap escola ni a cap institut.  

Aquest curs hi hagut un canvi d’entitat financera ja que hi hagut una fusió entre Bankia i Caixa 

Bank, aquest curs ens mantenen gairebé les mateixes condicions però ja veurem que passa 

més endavant.  

 

6. NOVETATS 2022/2023 

 Pel que fa al pati, les millores del pati estan aprovades per Consell Escolar. Es posarà 

un rocòdrom a primària i un altre a infantil. També es pintarà una paret amb pintura  

de pissarra al pati.  A principis de juliol ho vindran a instal·lar. 

 Juntament amb l’escola, es canviarà el programa de comunicació amb les famílies així 

com també els pagaments. Treballarem amb el TPV escola. Aquesta aplicació permet 

signar de manera telemàtica. Està aprovat en Consell Escolar.  Ja no es farà servir el 

Qualla que costava uns 2000€ i el TPV costarà uns 300€ 

 Tallers de Mindfulness i de sexualitat, seguiran subvencionats per l’AFA.  
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7. ENQUESTA 

Es realitza la votació a les dues preguntes:  

- Estàs d’acord amb l’assignació econòmica presentada (tresoreria)? 

El 100% ha votat que està d’acord.  

- Estàs d’acord amb la proposta de l’AFA per el curs 2022-2023? 

El 93’3% ha votat que està d’acord. 

 

8. CLOENDA 

Es pregunta si algú vol fer alguna aportació i s’agraeix la seva assistència a l’assemblea.  

L’assemblea ha estat gravada i es troba en el següent enllaç: https://masmaria.cat/video-acta-

assemblea-16-juny-2022/ 

 

 

   María Goya     Pati Salarich 

  Presidenta de l’AFA   Secretària electa de l’AFA 
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